
2denní pobytový akreditovaný kurz pro pedagogy mateřských škol

Naučíme vás, jak:
• seznamovat s angličtinou i ve vaší MŠ,

• využívat metodiku a materiály vhodné pro předškolní děti,

• zapojovat rodilého mluvčího do každé hodiny,

• představovat, upevňovat a procvičovat cílový jazyk zábavně a efektivně,

• děti motivovat k aktivnímu používání angličtiny.

Spolehněte se na osvědčené materiály, vytvořené speciálně pro pedagogy předškolních 
zařízení (a ne pro učitele jazyků, jako ostatní výukové materiály na trhu)!

Metodika seznamování 
předškolních dětí s angličtinou   

Specifikace kurzu:
• akreditovaný kurz MŠMT: (Č.j.: MSMT-27955/2021-5-965).
• forma: prezenční – místo konání: v prostorách
Wattsenglish Ltd. v Liberci

• délka: dvoudenní, každý den 6 výukových hodin – první den se 
začíná v 10:30h, druhý den se končí ve 13h

• nízký počet účastníků – max. 10 osob + školitel
• ubytování zajištěno ve 2lůžkových pokojích/apartmánech
s vlastním sociálním zařízením

• cena kurzu: 3.500,- Kč na osobu (2.900,-Kč na os. bez ubytování)
• v ceně zahrnuta i příjemná neformální večeře s vedením a sdílení 
pedagogických zkušeností

• prostředky je možné čerpat z fondu DVPP
• termín: 6.-7.10. 2022



    • představení nového jazyka a jeho upevňování 

    • výuka dětí v cílovém jazyce, plánování hodiny a její struktura

    • procvičování získaných znalostí angličtiny 

    • využití interaktivních a doplňkových materiálů při výuce

    • pohybové hry na všeobecné, resp. verbální procvičování získaných jazykových prostředků 

    • jak využít dětské představivosti při výuce, angličtina v písních, příbězích, básních a dramatu 

Účastníci kurzu se setkají se sympatickými metodiky Wattsenglish 
a seznámí se s následujícími tématy:

V případě zájmu prosím pište na cesko@wattsenglish.com 
či volejte: +420 777 737 888 

Bylo nám ctí prožít dva dny s Vámi. Všem vřele 
doporučuji, byl to nejlepší seminář, který jsem 

kdy zažila. Díky!

Monika Pemlová, MŠ Závodu Míru, Pardubice

Ráda bych poděkovala 
celému týmu WattsEnglish 

 za to, jak skvěle dvoudenní seminář 
připravil. Cítila jsem se skvěle od prvního okamžiku. Program byl koncipovaný 

zajímavě,  zábavně a interaktivně. Důležité pro mě bylo hlavně naučit se správně 
si naplánovat strukturu lekce pro malé děti. Naprosto mě metodika WattsEnglish nadchnula. 

Skutečně jde o do nejmenších detailů promyšlený program, který přináší neskutečné 
výsledky. Díky kurzu se mi otevřel úplně nový svět, cítím obrovskou 

motivaci se pustit do výuky a vím, že se nemusím ničeho bát.
Kurz můžu z celého srdce doporučit. 

                                          PhDr. Eva Kličková, Praha

Skvělý seminář, 
který mne obohatil o spoustu nových zkušeností, 

informací, rad, zážitků i kontaktů. Byly to velmi příjemně strávené dva dny 
se skvělými lidmi, na kterých vidíte, že je angličtina a učení dětí opravdu 

baví! Hrozně moc mě namotivovali a zase jsem se přesvědčila,
 že ta angličtina pro malé děti má prostě smysl! 

Moc děkuji všem, hlavně lektorce Zuzce za skvěle odvedenou
 práci a Jirkovi, Markovi a celému týmu za úžasnou grilovačku 

a péči o nás! Snad jsme se neviděli naposled. Přeji další 
spoustu spokojených učitelů!

Tereza Blažejová, Galileo School, Frýdek Místek


